Trädgårdsmästare, Lilla Slottsträdgården Läckö Slott
Tidsbegränsad anställning, 8 månader, heltid, 1 mars – 31 oktober 2019 (1 tjänst)
Tidsbegränsad anställning, 6 månader, heltid, 1 april – 30 september 2019 (1 tjänst)
Lilla slottsträdgården, Läckö Slott
Läckö Slott och Lilla Slottsträdgården behöver inför säsongen 2019 utöka sin personalstyrka och
söker därför två säsongsanställda trädgårdsmästare.
Lilla Slottsträdgården är både är en produktionsenhet och en utställningsträdgård för områdets
besökare, en ”jardin potager”. Trädgården är en köksträdgård, som gestaltas årligen för såväl dess
utseende som dess alster. I trädgården odlas ekologiska grönsaker till de båda restaurangerna på
området, samtidigt som den är en vacker utställningsträdgård för våra besökare. Den odlingsteknik
som används har utvecklats på Läckö i sammanlagt 29 säsongen under ledning av Simon Irvine. Lilla
slottsträdgården är idag känd för den blandning av precision och otyglad växtkraft som har gjort den
till en av Sveriges mest uppskattade besöksträdgårdar.
Inför säsongen 2019 söker vi två ambitiösa trädgårdsmästare med odlingserfarenhet. Som
säsongsanställd trädgårdsmästare hos oss kommer du att delta i trädgårdens samtliga moment;
skörd av hassel, förkultivering i växthus, grävning, utplantering, skörd och omplantering,
ogräsrensning, häckklippning med sax, beskärning och kompostering. Du får som trädgårdsmästare
hos stora möjligheter att utveckla dina kunskaper, såväl inom estetisk grönskapsodling som inom
trädgårdens hantverk.
Som trädgårdsmästare är du en del av en arbetsgrupp med tre-fyra medarbetare, vilket kräver ett
utåtriktat arbetssätt, god samarbetsförmåga och stor lyhördhet. I detta är du prestigelös och arbetar
för besöksmålets och arbetsgruppens bästa. Du bör även vara van att arbeta självständigt och ha en
stark inre drivkraft.
Som trädgårdsmästare hos oss förväntar vi oss att du har goda pedagogiska förmågor, då du när
trädgården är öppen för publik, informerar våra gäster bl a om grönsaker, blommor och
odlingstekniker. Vi förutsätter att du har ett genuint intresse av att förmedla kunskap/information till
områdets besökare, inte bara om växter och odling, utan även om övriga verksamheter på området.
Det är viktigt att du har ett stort intresse av det personliga mötet med människor.
Vi söker dig som har trädgårdsutbildning eller likvärdig yrkeserfarenhet. Goda språkkunskaper är
meriterande. Innehav av B-körkort och tillgång till bil är en fördel.
Välkommen med Din ansökan samt CV via e-post snarast, dock senast den 10 januari 2019 till
ingela.larsson@lackoslott.se. Urval och intervjuer sker löpande.

